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Onderwerp: Aanwijzen accountant voor de controle van de jaarrekening
Aan de raad,
Beslispunt:

het raadsbesluit van 9 december 2010 (inzake het aanwijzen van
accountant voor de controle van de jaarrekening van de jaren 2011 tot en
met 2014, met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging voor twee
jaar), in te trekken.
Ernst & Young Accountants LLP aan te wijzen voor de controle van de
jaarrekeningen voor een periode van de raadsperiode 2010 – 2014.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Het is de wettelijke taak van de raad om de accountant aan te wijzen die belast is met de
controle op de jaarrekening. Daarnaast stelt de raad de controle-opdracht van de accountant
vast en overlegt met hem over die opdracht en de uitkomsten van de controle.
Op 9 december 2010 heeft uw raad het besluit, aanwijzen van de accountant voor de controle
van de jaarrekening van de jaren 2011 tot en met 2014 met de mogelijkheid tot een
stilzwijgende verlenging voor twee jaar, goedgekeurd. Dit beslispunt is in strijd met de
verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële
organisatie van de gemeente Bergen (gemeentewet artikel 213), artikel 2, eerste lid. Daarom
wordt uw raad nu verzocht het oude besluit in te trekken en het nieuwe besluit te nemen.
Dit besluit is in overleg met het college en de accountant tot stand gekomen. De Commissie van
Onderzoek en het Presidium adviseren de raad positief over dit voorstel en bijbehorende
besluit.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De raad voldoet met dit besluit aan het gestelde in artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet.
Daarin wordt voorgeschreven dat de raad de accountant aan wijst die belast is met de controle
van de jaarrekening, een verplichting opgenomen in artikel 393 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Om het oude besluit in te trekken en het nieuwe rechtmatige besluit voor te leggen.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Dit besluit treft de raad, college en ambtelijke organisatie. De raad als opdrachtgever, het
college als opsteller van de jaarrekening en de ambtelijke organisatie als uitvoerder. Daarnaast
dient de publicatie van de jaarrekening en accountverklaring een publiek doel.
Tevens is door de raad een Commissie van Onderzoek ingesteld als adviescommissie van de
raad, ondermeer belast met het onderzoek naar de jaarrekening. Deze overlegt intensief met de
accountant.
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Er bestaat geen andere mogelijkheid anders dan een accountant in gemeentelijke dienst aan te
stellen. De raad benoemt, schorst en ontslaat dan. Gezien de omvang van de controle
werkzaamheden is dit niet realistisch.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De beslissing van de raad is uitgevoerd op het moment dat de opdrachtbevestiging is
ondertekend. De rapportages van de nu aan te wijzen accountant beginnen met de bevestiging
aan de raad van de controleopdracht medio september 2010.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De middelen voor de accountantscontrole zijn in de begroting opgenomen. Na overleg met de
voorzitter van de Commissie van Onderzoek is er een bedrag vastgelegd van € 28.300,=,
jaarlijks zonder indexering, voor de controle van de opeenvolgende jaarrekeningen. Het bedrag
voor de Sisa – controles start met € 19.950,= en wordt jaarlijks vastgesteld in relatie tot de
wettelijke verplicht vastgestelde controles.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
De controle van de jaarrekening door een door de raad aangewezen accountant is een
wettelijke verplichting, het nu opstarten van een offertetraject conform het Inkoop &
Aanbestedingsbeleid is ondoelmatig bevonden door het presidium.
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